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 في ضوء القرآن والسنة التسامح الديني والتعايش السلمي
RELIGIOUS TOLERANCE AND PEACEFUL COEXISTENCE IN 

THE LIGHT OF THE QUR'AN AND SUNNAH 

 معراج أمحد معراج الندويد.
ABSTRACT: 
Religious tolerance, and peaceful coexistence, as a religious, political, and 
philosophical concept found in Islamic traditions, was sporadically utilized, 
always subject to the dictates of history. There is significant value in 
exploring Islam‘s rich tradition of tolerance, explicating its humane 
conceptualizations and heartening examples. Religious tolerance and 
peaceful coexistence are noble Islamic thoughts suggested in many verses 
of Quran in different forms, with complete emphasis and explicitness. 
Peace, justice, equality and brotherhood are its guiding principles to 
develop the mutual understanding and peaceful co-existence. Islam is 
synonymous with peace. It encourages its followers to explore every 
possible avenue for peaceful negotiations to sort out the conflict among 
the people and put their all efforts to establish peace in the society. The 
Holy Quran appeals to Muslims to engage in constructive dialogue with 
the people of other faiths on the basis of what they have common belief 
and doing of righteous deeds. The Holy Quran emphasizes that all the 

people have the right to follow the religion of their own choice. Islam calls 
on people of different faiths to have mutual respect for each other on the 

basis of their common humanity while following their own religions. The 
aim of this paper is to discuss the Qura’nic position of tolerance to 
establish the manner of universal brotherhood. This paper also will 
explore the ability of Quranic teachings to overcome the inter-religious 
conflicts in various parts of the world and goodwill among the flowers of 
different religion can be established. 
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 الملخص
إن اإلسالم هو الدين الوحيد يف تاسيس األمن والسالم يف العامل. يقوم اإلسالم على نظرية اجتماعية 

اد البشرية كلهم على وجه األرض من ساللة واحدة. يتحمل التعايش السلمي قيمة  واسعة ويبٌن أن أفر 
كيربة يف اإلسالم إذ أن اإلسالم يدعو للتعايش والتقارب وحيث أتباعهم إىل التسامح الديين وديحو 
التعصب وال والغلو والتطرف مع اآلخرين. ومن املعروف أن املسلمٌن مارسوا التسامح الديين مع غًن 

سلمٌن تسااحا فريدا  ا يوجد نظًن  يف التاري.. اإلخاء واملساواة وارحرية، هه  النععة اإلنسانية  األييلة امل
سبس ارحاجة إىل أن يربز يف األسالم هي أساس هام ملبدأ اإلخاء البشري الهي نادى به اإلسالم. 

عايش  السلمي وذلك عن طريق املنظور القرآين لتحقيق األخوة العاملية  من خالل التسم. الدينيو الت
 الدراسة العميقة الكتاب املقدس املنعل من عند اهلل كدستور للحياة البشرية.

إن موضوع التسامح الديين والتعايش السلمي من املوضوعات املهمة اليت  المدخل في الموضوع:
ا ال كما أيبح موضوعً تشغل اليوم باجملتمعات اإلنسانية واليت يكثر تناوهلا يف وسائل اإلعالم وا اتص

أمهيته يف  العصر الهي نعيش فيه. فعلى الرغم  تا للمناقشة يف الندووات واملؤسبرات حيث ازدادحارً 
ا وكهلك هتبط املودة اإلنسانية ا وخلقيً ا ينحط اجملتمع البشري من داخله ثقافيً ا ومدنيً تطور اإلنسان علميً 

 والقيم اخللقية. 

والتعايش يف اإليطالح بقصد  1اللغة مشتق من العيش، والعيش ارحياة.التعايش يف التعايش السلمي:
وقد يعرب عن التعايش بعبارات: التسامح،  2به العيش املتبادل مع اآلخرين القائم املسألة واملهادنة.

التقارب، التساكن، التكامل، التالقى، التجانس. أما يف اإليطالح أن يعيش الناس يف بلداهنم 
جمتمعاهتم آمنٌن ساملٌن مطمئنٌن على على مكونات أيالتهم وثقافتهم النوعية وأوطاهنم بٌن 

التعايش السلمي من املصلطحات ارحديثة اليت ظهرت بعد ارحرب العاملية الثانية.  3ومنظموهتم الفكرية.
 وينصب معىن التعايش السلمي على التفاهم. 

سلمي يف اإلسالم عبارة عم معاجلة العديد إن مفهوم التعايش المفهوم التعايش السلمي في اإلسالم:
جتماعية والسياسية. يتحمل التعايش السلمي قيمة كيربة يف اإلسالم إذ أن اإلسالم قاضايا ا االمن 

يدعو للتعايش والتقارب وحيث أتباعهم إىل التسامح الديين وديحو التعصب واالغلو والتطرف مع 
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ا  ا يوجد ا فريدً لتسامح الديين مع غًن املسلمٌن تسااحً اآلخرين. ومن املعروف أن السلمٌن مارسوا ا
نظًن  يف التاري.. التعايش بٌن املسلمٌن وغًن السلمٌن مشروع والنصوص اليت تدل على مشروعيته  
كثًنة. ومن أبرز نصوص القرآن الكرمي اليت تدل على التعايش السلمي: " ا ينهاكم اهلل عن الهين مل 

 4رجوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم. إن اهلل حيب املقسطٌن".يقاتلوكم يف الدين ومل خي

والنصوص اليت تدل على مشروعية العايش السلمي مع غًن املسلمٌن التعايش في ضوء السنة النبوية:
واليت جاءت مضامينها يف السنة النبوية املطهرة. فمن أمهها: هنى الرسول يلى اهلل عليه وسلم عن 

ا فقد آذاين، دين والهميٌن، حيث ثبت أن الرسول يلى اهلل عليه وسلم قال: من آذى ذميً الظلم املعاه
ا بغًن طيب ا أو كلفه فوق طاقته أو أخه منه شيئً ومن آذاين آذى اهلل. ويف رواية: أ ا من ظلم معاهدً 

 5نفس منه، فنا حجيجه يوم القيامة".
ا يهيدي خيدم النيب يلى أنه قال:كان غالمً عن أنس رضي اهلل عنه  عيادة مرضاهم لغير المسلمين:

سلم فمرض، فأتا  النيب يلى اهلل عليه وسلم، فقعد عندى رأسه فقال له: اسلم. فنظر إىل و اللهعليه 
أبيه وهو عند ، فقاهلل: أطلع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النيب يلى اهلل عليه وسلم وهو يقول: ارحد هلل 

 6.الهي انقه  من النار"

عن أيب هريرة رضي اهلل عنه قالك ملا فتحت خيرب أهديت لرسول يلى دايا غير المسلمين:قبول ه
اللهال عليه وسلم شاة فيها سم. وجاء يف رواية أن اهلدية قدمتها زينب بنت ارحارث امرأة سالم بن 

كر ويف قصة أمساء بنت أيب ب7مشكم وهي امرأة يهدية. وقد قبل النيب يلى اهلل عليه وسلم هديتها.
 مع أمها املشركة ، وأمر الرسول يلى اهلل عليه وسلم هلا بقبول هديتها. -الصديق رضي اهلل عنها

عىن عائشة رضي اهلل عنها قالت: تويف رسول  اهلل يلى اهلل عليه وسلم  التعامل مع غير المسلمين: 
 8ودرعه مرهونة عند يهيودي بثالثٌن ياعا من شعًن.

جاء يف حديث روا  جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه قال : مر بنا ن:إكرام الموتى لغير المسلمي 
جنازى فقام هلا النيب يلى اهلل عليه وسلم فقمنا مكعه. فقلنا يا رسول اهلل: إهنا جنازة يهودي. فقال: 

ويف رواية  رواها عبد الرمحن بن أيب ليلى قال: كان سهيل بن حنيف وقيس بن 9.إذا رايتم اجلنازة فقوموا
أي من أهل   -د قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما جبنازة فقاما، فقيل هلما: إهنما من أهل األرضسع

فقا ا: إلن النيب يلى اهلل عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: إهنا مكن جنازة يهودي.  -الهمة 
 10فقال: أليست نفسا ". 
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ن القرآن يسعى إيل تشكيل جمتمع مثايل يعيش فيه وهبه  القيم اخلُلقية واملبادئ اإلسالمية نتويل إىل أ
اإلنسان عيشا هادئا كرديا، حياول كل من أفراد اجملتمع أن ينفع اآلخر ويسدي إليه باخلًن و ايضر  وأن 
يكون رحيما وعاد ا ويادقا يف التعامل مع الناس،وهه  هي األسس واملبادئ اليت تبين و اتفسد، تعمر 

 ملي يف حاجة شديدة إىل تطبيق هه  املبادئ للحصول علي السعادة والسالم.و ا زبرب، واجملتمع العا

سيس األمن والسالم يف العامل. أإن اإلسالم هو الدين الوحيد يف تنظرية اجتماعية في القرآن الكريم:
يقوم اإلسالم على نظرية اجتماعية واسعة ويبٌن أن أفراد البشرية كلهم على وجه األرض من ساللة 

ا نا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبً أية القرآنية تدل على هه  ارحقيقة" يأيها الناس فاآل واحدة.
ا و ا ويستهدف نشر التعاون والتضامن بٌن الناس مجيعً 11وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند اهلل أتقاكم".

م  و ايفرق القرآن الكرمي بٌن إنسان وإنسان بل إمنا يرشديتميع بٌن جنس وجنس.  اإلنسان إىل ا احرتا
فيما بينهم وأن حيب له ما حيب لنفسه من ود ووئام واحرتام، فيقول سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي: 

ا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم، "ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبً 
ى معيار للفضل والكرامة، والتقوى يتمثل يف حياة مثالية ففي ضوء القرآن التقو  12إن اهلل عليم خبًن".

ا و امشكلة، والقرآن يقضي على التفاخر القبلي واللوين نافعة ذبود باخلًن الكثًن و ازُبلق ألحد ضرً 
واللغوي ودينع من كل شيئ  اينبين على اخلًن والتقوى واإلنسانية، ويعد القرآن الكرمي اختالف األلسن 

ة اهلل وآياته، فيقول: "ومن آياته خلق السموات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم واأللوان من رمح
فإن هه  اآليات وأمثاهلا بظاهرها تدل على أن اإلسالم يفرض نفسه  13إن يف ذلك آليات للعاملٌن".

على اآلخرين وأنه  ايسمح بأي اختالف يف الفكر والدين فال سبيل إ ا التعايش والسلم واألخوة 
 عاملية.ال

إن من أهم املبادئ والقيم اإلنسانية اليت أكد عليها القرآن الكرمي األخوة اإلسالمية في ضوء القرآن:
يف العديد من آياته الكردية هي األخوة اإلسالمية، فقد خاطب اهلل عع وجل الناس بلفظ "يا بين آدم" 

ا أبناء رجل واحد، وامرأة البشر مجيعً يف القرآن الكرمي ست مرات ألنه مبدأ قرر  اإلسالم بناء على أن 
يها الناس اتقوا ربكم أواحدة، ضمتهم هه  البنوة الواحدة املشرتكة، والرحم الوايلة، قال اهلل تعاىل: "يأ 

ا واتقوا اهلل الهي ا ونساءً كثًنً   ا ًا الهي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رج
فاملنظور القرآين لألخوة العاملية مبين على التماسك 14.ا"ن عليكم رقيبً تساءلون به واألرحام. إن اهلل كا

بالدين الهي يدين به اإلنسان واحرتام اآلخر كما يعتقد  ويدين به وذلك كما يقال: "تعالوا نتفق على 
 للمشاجرات وإمنا ارحل يكمن يف أن يتمسك اإلنسان بدينه أن  ا نتفق" فليس ا اتفاق املتكامل حاًل 
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ا بأن يعمل بدينه بدون النضال والتشاجر، ولكن القرآن يف نفس الوقت يركع ويدع اإلنسان اآلخر أيضً 
فقط يف التدين للدين بل وبدعوة اآلخرين إىل الدين  تعلى ضرورة ارحرية الدينية الكاملة وهى ليس

كمة البالغة، ووفق تعليم القرآن لو حاولنا تكوين اجملتمع اإلنساين فإن هها اجملتمع باملوعظة ارحسنة وارح
ا وتتحقق األخوة العاملية والوحدة الكاملة بدون أن يشعر أي إنسان بفقدان ثقة أو ا مثاليً سيكون جمتمعً 

 بأن فئة تفوق فئة أخرى.
يق تقريب خمتلف الديانات إىل األخرى وهناك جهود كثًنة متوايلة هله  األخوة العاملية وذلك عن طر 

وذلك بالتنازل عن بعض التعاليم والرتكيع على بعض منها وهها هدف  اديكن ربقيقه باملنهج الهي 
ا. ألن اإلنسان مهما ربرر من قيود دينه إنه حيب دينه جبعئه أوكله ا نافعً يرتاءى يف بادئ األمر منهجً 

رجل إىل أن يههب إىل ما  ادييل إليه قلبه وذهنه وحينئه وهبها الطلب للتنازل والرتكيع سندفع ال
سيحدث فيه نععات من النفاق فيظهر ما  ايبطن ويبطن ما  ايظهر، وهها الطراز النفاقي  ايتمخض 

 إ ا عن نتائج  ايرضاها أحد منا.
م ولقد أشار فتتجلى أمهية منهج القرآن الكرمي لتكوين األخوة العاملية وترسيخها يف أذهان الناس وقلوهب

القرآن الكرمي إىل ما جبل عليه اإلنسان من تشاجر وتفاخر وتباغض يف قوله عع وجل: "ولو ا دفع اهلل 
ولها يدعو 15ا".الناس بعضهم ببعض هلدمت يوامع وبيع ويلوات ومساجد يهكر فيها اسم اهلل كثًنً 

واألخوة العاملية اليت  اتكاد تتحقق القرآن الكرمي النوع البشري إىل ا احرتام املتبادل والتعايش السلمي 
بدون هها ا احرتام املتبادل والتعايش السلمي، والقرآن الكرمي يؤكد هه  الوجهة القائمة على الوسطية 
وا اعتدال وارحكمة العميقة اليت هتدي إىل اخلًن والسعادة بقوله عع وجل: "إن الهين آمنوا والهين هادوا 

ا فلهم أجرهم عند رهبم و اخوف عليهم هلل واليوم اآلخر وعمل يارحً والنصارى والصابئٌن من آمن با
يهكر اإلسالم أن الناس خلقوا من نفس واحدة، وليس فيهم فضل لعريب على   16و اهم حيعنون".

 عجمي و ا على أبيض  من أسود، و ا على أرفع على أسفل إ ا بتقوى اهلل تعاىل.  

 يتسع شامل، مفهوم هلا اآلخرين مع كلمة التعامل شك فيه أن ومما  ا العالقات اإلنسانية يف القرآن:
 رابطة إىل الدم، رابطة فمن كثًنة، الناس بٌن ذبمع اليت والروابط. آدم بين بٌن اإلنسانية العالقات اتساع
 والرابطة والعرق، اجلنس ورابطة والصحبة، الصداقة ورابطة والوظيفة، العمل ورابطة واملبدأ، الفكرة
 العقيدة، رابطة قو ة ولكن. وأمتنها الروابط أقوى من تُعد   اليت العقيدة ورابطة وا اقتصادية، ةالتجاري
 العقائد أيحاب مع التعامل يشمل و ا نطاقها، يف إ ا يدور  ا اآلخرين مع التعامل أنَّ مفهوم  اتعين

فالعالقة اإلنسانية تتعلق  .ااإلنسانية كلَّه ليشمل يتسع التعامل معىن إنَّ  بل املسلمٌن، غًن من األخرى
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بتفاعل األفراد يف مجيع أنواع اجملا ات، ويشاهد هها التفاعل بصفة عامة يف تنظيمات العمل حيث 
يرتبط األفراد بنوع من البنائ والنظام الشكلي يف سبيل ربقيق هدف معٌن من خالل الرتابط وا انسجام 

 والتعاون فيما بينهم. 

بغض النظرعن اجلنس أو اللون ا العرق الدين. فوردت كلمة  نمكانة اإلنسا لقد رفع القرآن الكرمي من
مرة، و ا خالف يف أن بين آدم أفضل  240مرة ، وكلمة الناس تكررت  63اإلنسان يف القرآن الكرمي 

من كل املخلوقات، واأليل فيه نصوص شرعية ولعل من أوضح اآليات يف هه  اجملال قوله تعاىل: 
 آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضالناهم على كثًن ممن خلقنا "ولقد كرمنا بين

 17".تفضياًل 

اإلخاء واملساواة وارحرية. هه  النععة اإلنسانية  األييلة يف األسالم األمة البشرية في العصر الجديد: 
هلك ملبدا املساواة ساس هام ملبدأ اإلخاء البشري الهي نادى به اإلسالم. وهي أساس هام كأهي 

اإلنسانية العام الهي دعا إليه اإسالم. كهلك ملبدأ ارحرية الهيب قرر  اإلسالم وأكد ألدعوة إىل هه  
ارحرية.  وضع اإلسالم الصور العملية لتطبيقها  -املساواة –إلخاء ااملبادئ اإلنسانية الثالثة. وهي 

 ا. ا احكمً وربطها بعقائد  وشعائر  وآدابه ربطً 

القرآن هو املصدر األول لإلسالم. فاإلسالم فإذن رآن والتعايش السلمي بين المجتمع البشري:الق
شعار ورمع يدور يف القرآن على ألسنة األنبياء وأتباعهم منه أقدم العصور التارخيية إىل أن جاء القرآن 

ا ما ما شرع هلم دينً  واحدة وجهها إىل البشرية مجعاء. وبٌن هلم فيها أنه ةومجع القضايا كلها يف قضي
ا لدين خاص، لغة القرآن ليس امسً يا وإمنا هو دين أنبياء كلهم الهين جاءوا من قبل. فاإلسالم فجديدً 

 18.تباع األنبياءأوانتسب إليه كل  ءوإمنا هو اسم للدين املشرتك الهي هتف هبكل األنبيا
ا ولدوا من أب واحد ؟ وأن الناس مجيعً إن اإلسالم دعا إىل وحدة البشر وأعلن اإلخوة اإلسالمية بينهم.

وأم واحدة، اهنم  سواسية  ا فرق بينهم  ا يف اللون و ا يف العرق و ا يف البلد. وكهلك دعا اإلسالم إ ا 
ا على شعب من الشعوب أو ا ليس مغلقً ا عامليً نبه العصب العرقي أو الديين أو الطائفي ولهلك كان دينً 

ا من عقيدة ا يف القرآن والسنة ودعا إىل اإلديان هبا جعءً نصويً  على زمن  من األزمان. قرر ذلك
 . اإلسالم وأوجبها عماًل 

يدعو القرآن الكرمي النوع البشري إىل ا احرتام املتبادل والتعايش السلمي واألخوة :ملخص البحث
رمي يؤكد هه  العاملية اليت  اتكاد تتحقق بدون هها ا احرتام املتبادل والتعايش السلمي، والقرآن الك
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الوجهة القائمة على الوسطية وا اعتدال وارحكمة العميقة اليت هتدي إىل اخلًن والسعادة بقوله عع وجل: 
ا فلهم أجرهم "إن الهين آمنوا والهين هادوا والنصارى والصابئٌن من آمن باهلل واليوم اآلخر وعمل يارحً 

 19عند رهبم و اخوف عليهم و اهم حيعنون".

القرآن الكرمي يف  ءتويلت إليها من خالل هه  الدراسة ملوضوع التعايش السلمي يف ضو  النتائج اليت
اجملتمعات معددة الثقافات كثًنة ومنها: إن اإلسالم دين يدعو للتعايش والتقارب ويدين التعصب 
والغول والتطرف سواء مع الهات أو مع اآلخرين. إن املرجعية يف فهم التعايش بٌن املسلمٌن وغًن 

ا كان عليه الصجابة رضي ملا املسلمٌن تستند على نصوص الوحي اإلهلي الكتاب والسنة. وفهمها وفقً 
اهلل عنهم أمجعٌن والتابعون واألئمة والصارحون. التعايش السلمي دبنظور الشريعة اإلسالمية وسيلة مهمة 

ب ب. التعايش السلمي يسمن وسائل تطور اجملتمعات وتنميتها تنمية شاملة للجوانب املادية والروحية
ب بحقيق املصاحل املشرتكة جلميع أفراد اجملتمع على اختالف أدياهنم وأعراقهم. التعايش السلمي يستل

لتحقيق األمن وا استقرار يف اجملتمع. كهلك  يعاون يف نشر الدعوة اإلسالمية بٌن أفراد اجملتمع بسسب 
لسمحة. سبس ارحاجة إىل أن يربز املنظور القرآين اختالط مع غًن املسلمٌن وإلفهام طبيعة اإلسالم ا

لتحقيق األخوة العاملية وذلك عن طريق الدراسة العميقة هلها الكتاب املقدس املنعل من عند اهلل كدستور 
 للحياة البشرية. واهلل ويل التوفيق. 
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